BESLUITENLIJST

Vergadering van Burgemeester en Wethouders
Datum:
Nummer:
Status:

dinsdag 6 oktober 2020
41
Openbaar

Gezien:
Burgemeester:

G.M. Mittendorff

Wethouder:

F.P. Eetgerink

Wethouder:

R.J.M. Waas

Wethouder:

M.F.M. Schoenaker

Wethouder:

J.H.W.T. Stunnenberg

Aldus vastgesteld d.d.

dinsdag 13 oktober 2020

Secretaris:

D.C. van Eeten

Zaak
Document

:
:

48279
48659

BESLUITENLIJST
Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

36720
Beslissing op bezwaar tegen invordering dwangsommen
Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift inzake het invorderingsbesluit dwangsommen ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

Zaaknummer:
Onderwerp:

45937
Aangaan dienstverleningsovereenkomst met St. Schuldhulpbuddy over
uitvoering regionale formulierenbrigade
1. In te stemmen met aangaan van dienstverleningsovereenkomst met
St. Schuldhulpbuddy over organisatie en uitvoering Regionale
Formulierenbrigade.
2. In te stemmen met de eenmalige lasten 2020 ad € 1.563 (zie
maandrapportage van juli/aug 2020) en de structurele lasten van € 1.563
ingaande 2021 voor de uitvoering van de formulierenbrigade.

Besluit:

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

46240
Uitkomsten septembercirculaire 2020
De raad via bijgevoegde raadsmededeling informeren over de uitkomsten van
de septembercirculaire 2020.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

47538
Eindejaarsfilm
In te stemmen met de in dit voorstel beschreven aanpak voor de eindejaarsfilm.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

43470
Raadsvragen Tiny Houses woningbouwlocatie Zilverberweg Overasselt
In te stemmen met bijgevoegde raadsmededeling en deze door te sturen naar
de raad.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

47985
Werkgeversvereniging veiligheidsregio's
De raad voor te stellen een zienswijze te uiten n.a.v. het verzoek van de
veiligheidsregio, hier een raadsvoorstel voor op te stellen en dit raadsvoorstel
via het presidium te laten agenderen voor de raadsvergadering van 29 oktober
2020.
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Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

37006
Versterking regionale samenwerking voorstellen stuurgroep
1. In te stemmen met de Visie Regio Arnhem-Nijmegen Groene
Metropoolregio, als basis voor de profilering van de regio en onderbouwing
van de keuze voor opgaven op de Regionale Agenda.
2. In te stemmen met de Contouren voor de Regionale Agenda 2021 en
verder.
3. Het bedrijfsplan versterkte regio vast te stellen.
4. In te stemmen met een bijdrage per inwoner van € 2,50 ten behoeve van
de basisfinanciering van de regionale samenwerking.
5. De raad voor te stellen
- Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling
Regio Arnhem Nijmegen 2021 te treffen;
- Het college toestemming te verlenen om het Gemeenschappelijk Orgaan
Arnhem-Nijmegen City Regio met ingang van 1 januari 2021, in te trekken.
(De colleges van B&W van de deelnemende gemeenten kunnen na dit
raadsbesluit de nieuwe GR vaststellen en de oude GR intrekken.)
6. In te stemmen met het continueren van de bijdrage van € 1 per inwoner,
voor een periode van 5 jaar, in verband met de voortzetting van The
Economic Board voor de periode 2021-2025.
7. Instemmen met concept raadsvoorstel en deze met de uitwerking en
definitieve regionale Agenda naar de raad door te geleiden ter behandeling
in uiterlijk december. De verwachting is dat de Regionale Agenda en
uitwerking eind oktober beschikbaar zullen zijn.
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